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Tips på placering av spabad

Tävling! 
Vinn eldkorg

Intervju med
Jubileumsvinnare

Höst - 2020 nr 4

Pool
Classic 4x8 m
från 124 890:-

Ord. pris 149 865:-

Läs mer på www.folkpool.se

Följ med oss på 

Konstsim

Ny träningsvardag för

Svensk Simidrott

Inbjudan till
pool- och spavecka
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Fortsätt bada i höst 
Vi hoppas att ni har haft en fantastisk badsommar och njutit i och ovanför 
vattnet. Nu stundar hösten och allt vackert den har att erbjuda. På Folkpool 
slutar vi inte bada för att det blir kallare i luften, då kryper vi ner i spabadet
och tänder upp mysig belysning.

Har ni funderat på spabad men und-
rar hur det skulle få plats på tomten? 
Då har vi det bästa verktyget. Med 
hjälp av AR (augmented reality) kan 
du uppleva hur våra spabad ser ut 
hemma hos dig direkt i mobilen. 
Bläddra sedan framåt i tidningen till 
intervjun med familjen Öhman för att 
få tips på placering och miljö runt om 
spabadet. Under den mörkare tiden 
på året är det en fördel med trivsam-
ma tillbehör som förhöjer badupple-
velsen, satsa därför på stämningsfull 
belysning. 

För er som inte slog till på en pool 
under sommaren kommer nu den 
bästa tiden att bygga pool, nämligen 
på hösten. Då har vi gott om tid att 
planera bygget inför nästa säsong. 

Till er hjälp finns numera vår Pool-
byggare på folkpool.se där du enkelt 
klickar ihop drömpoolen. Därefter är 
ni varmt välkomna in till någon av våra 
butiker för offert eller hembesök. 

Med många hemmasemestrar i år har 
intresset för pool och spabad varit 
otroligt stort. I detta nummer kan du 
läsa mer om försäljningsläget för oss 
på Folkpool hittills i år. 

Sist men inte minst besökte vi Järfälla 
konstsim för att få veta mer om den 
spännande, men inte så uppmärk-
sammade, sporten. Vi fascinerades av 
den otroliga uthållighet och kondition 
som krävs och fick träffa några riktigt 
engagerade utövare. 

Trevlig höstläsning!

Filterpatroner
Filtret är en viktig del i reningen av ditt 
spabadsvatten. Hos oss hittar du filter-
patroner av högsta kvalitet. Filtret ska 
tvättas minst en gång i  månaden och 
bör bytas ut efter ca ett år. 

Tack vare efterfrågan från flera kunder så 

har vi tagit fram ett sortiment med filter-

patroner till andra spabadsvarumärken än 

de vi på Folkpool säljer.

Samtliga filterpatroner kommer från 

världens största tillverkare och har filter-

material i högsta kvalité från Reemay. 

I produktbenämningen kan man läsa ut 

det vanligaste märket filtret passar till. 

Vissa filter passar till flera olika märken. 
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För information om alla våra produkter läs mer på folkpool.se. Hämta gärna våra kataloger i närmaste butik, 
beställ hem till brevlådan eller ladda ner digitalt på hemsidan. 

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.

Folkpools dataskyddspolicy
Vill du veta hur vi hanterar dina uppgifter så kan du hitta policyn på vår hemsida folkpool.se. Du kan när som helst avsäga dig 
utskick ifrån oss. Kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Folkpool AB Ullängsvägen 1, 153 30 Järna, skicka ett mail 
till info@folkpool.se eller kontakta någon av våra butiker. 
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Gäller endast lagerförda färgkombinationer så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer. För aktuella kampanjer se folkpool.se

Höst-
kampanj 

på spabad
Läs mer på folkpool.se
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Jubileumsmodeller

Spabadskampanj
Bada året runt 

Gäller endast lagerförda färgkombinationer så långt lagret räcker. Fraktkostnad tillkommer. För aktuella kampanjer se folkpool.se

J-375
231 x 231 x 96 cm
Antal personer: 6 st
Ord. pris: 233 400:-

199 990:-
Gäller tom 18/10 

Impulse DP
Ø 200 x 90 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 67 700:-

57 990:-
Gäller tom 18/10 

J-485
231 x 231 x 95 cm
Antal personer: 7 st
Ord. pris: 256 700:-

219 990:-
Gäller tom 18/10 

Retreat
178 x 203 x 86 cm
Antal personer: 5 st
Ord. pris: 82 700:-

67 990:-
Gäller tom 18/10 

Executive
234 x 279 x 106 cm
Antal personer: 9 st 
Ord. pris: 243 300:-

199 990:-
Gäller tom 29/11 

Dream II/Breeze
211 x 211 x 91 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 121 700:-

99 990:-
Gäller tom 18/10 

49 990:-
Alltid prispressad

NorthStar Pure XL
Ø 213 x 102 cm
Antal personer: 6 st  
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Placering 
av spabad

Har du tagit beslutet att äntligen bli med
spabad? Här kommer lite tips på vägen från 
Sandra Laében, Folkpool Täby.

Var är bästa placeringen för mitt spabad?
- Jag tycker det är viktigt att välja placering 
så man får ut så mycket som möjligt av sitt 
badande. Antingen om man har en vacker ut-
sikt eller en härlig plats i trädgården. Badet får 
gärna stå lättillgängligt då det öppnar upp för 
flera spontanbad. Vissa funderar på en pergola 
över badet men jag avråder ofta från det då 
en del av tjusningen med spabad är att bada 
under en stjärnklar himmel.  

Får jag hjälp med att ställa det på rätt plats?
- Det finns olika typer av installationshjälp att 
få där det kan skilja lite mellan återförsäljare 
som erbjuder olika tjänster. Prata med just din 
lokala återförsäljare om vad som gäller. Oftast 
kan du som kund välja hur mycket hjälp du vill 
ha; endast transport eller hela vägen fram 
till installerat och klart för bad.

Kan jag ställa det direkt på backen eller 
behöver jag bygga en grund under?
- Placeringen skall vara på ett plant och drä-
nerat underlag, vanligtvis i form av makadam. 
Vi rekommenderar även att man placerar 
en markisolering mellan makadam och bad. 
I vissa fall kan tomten kräva att man ställer 
spabadet på en gjuten bottenplatta. Om man 
väljer att placera spabadet på ett tralldäck är 
det viktigt att förstärka för spabadets totala 
vattenfyllda vikt (500 kg/kvm). Vi rekommen-
derar alla kunder som bygger in sitt spabad att 
lägga lyftstroppar under badet. Då kommer 
man lättare åt det vid eventuell flytt eller servi-
ce. Väljer man att bygga in sitt spabad i en trall 
behöver man tänka på servicelucka för tillgång 
till maskinrum. 

Om cirkulationen är igång hela tiden, låter 
det mycket? Stör det grannen?
- Hur mycket det låter från spabadet kan skilja 
lite mellan olika modeller. Spabadet har olika 
cykler när systemet körs för fullt för att rensa 
vatten ur rören. Dessa genomsköljningar sker i 
regel två gånger per dygn och kan med fördel 
tidsanpassas så att det inte stör vare sig ägare 
eller grannar.

En vanlig fråga är vad ett spabad kostar 
i drift?
- Det finns flera faktorer som spelar in när
man pratar driftskostnader på spabad. Hur
ofta och hur länge man badar, geografiskt
läge, hur spabadet är byggt och isolerat
bland annat. Samtliga bad från Folkpool är
välisolerade för att ge bra driftsekonomi.
Många av våra bad är testade på RISE som
gjort en oberoende test av förbrukningen.

Belysning med 
flera olika funktioner
Synergy är en serie LED-lampor med inbyggd högtalare 
och kylförvaring. Bluetoothenheten synkroniserar du 
enkelt med din smartphone för att spela musik.
 
Kampanjpris från: 1 039:-
Ord. pris från: 1 299:-

Gäller t o m 18/10 2020
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PLACERINGSpavård

Placera ut spabad hemma med AR
Tänk dig ett eget spabad hemma. Alltid tillgängligt för av- 
kopplande bad när du själv har tid och lust. Har du funderat på 
spabad och om det skulle passa in på just er tomt? Nu kan du 
prova själv via folkpool.se i din mobil.

Prova hemma
Med hjälp av AR (augmented reality) kan du uppleva hur våra 
spabad ser ut hemma hos dig. På folkpool.se via din mobil 
väljer du den form av spabad du vill titta på, ett runt eller ett 
kvadratiskt. För att prova spabadet i trädgården behöver du se 
till att kameran i din telefon får fokus på marken och sedan 
rör du telefonen sakta över ytan tills spabadet “hoppar” ut ur 
telefonen. Nu är det fritt fram att enkelt flytta runt och rotera 
det, eller välja en annan del av tomten. Spabaden är i storlek 
1:1 vilket ger dig en realistisk bild av hur det kommer se ut på 
plats.

Skäm bort ditt spabad och låt ditt spabad skämma bort dig. 
Förläng tiden ute i trädgården, skapa ett vardagsrum kring ditt spabad. När du tar 
hand om ditt spabad blir det samtidigt lättare med spontana badtillfällen. 

En spadammsugare gör att du snabbt och enkelt suger upp skräp från spabadets 
botten. Håll koll på vattenkvalitén med hjälp av teststickor varje vecka och dosera 
kemi vid behov, med rätt skötsel är spabadet alltid inbjudande för bad och utrust-
ningen i badet klarar sig bättre. Läs mer om kemi på folkpool.se.

Termolocket, spabadets överdrag, kan även det behöva en spabehandling i form 
av UV-skydd. Kontinuerlig behandling skyddar materialet mot slitage och gör ytan 
smutsavvisande. 

UV skydd 303 för termolock. Pris: 229:-

Spadammsugare. Pris från: 489:-

Spabadstrappa. Pris från: 1 395:-

Locklyftare. Pris från: 1 549:-

UV skydd Spadammsugare Spabadstrappa

Locklyftare
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Vi hade nog tänkt oss att hela familjen skulle använda spa-
badet samtidigt vid fler tillfällen men snarare har det blivit 
att barnen badar med sina kompisar och vi vuxna 
för sig. Vi hade inte förväntat oss att vi skulle använda 
spabadet så mycket på vintern som vi gör. 

Vad är det bästa med att ha spabad?
Det bästa med att ha spa är närheten till avkoppling i var-
dagen, att få en frizon från krav och stress samt att enkelt 
träffas utan att behöva resa bort.  Själva platsen i sig har 
tillfört en zon av vila och återhämtning även om man inte 
badar, där man kan sitta med en god bok och en kopp 
kaffe. Vi tränar mycket i vår familj och att, efter en kall dag 
på bandyrinken eller efter en morgonlöpning, få värma sig 
eller mjuka upp musklerna skapar en känsla av belöning 
och lycka. 

Familjen Öhman blev under vår jubileumstävling 2018 

lyckliga vinnare av pengarna tillbaka för sitt spabad, en 

NorthStar Pure XL. Vi passade på att göra ett återbesök 

för att se hur familjen använder sitt spabad idag. 

Hur kom ni på idén med spabad?
Först funderade vi på pool då vi hade en idé om en gemen-
sam plats att bara hänga på. Med erfarenhet från resor vi 
gjort upptäckte vi att just pool och vatten samlar familjen 
oavsett ålder. Vi tyckte att vi hade för liten tomt för pool 
och kom att tänka på att vi med ett spa kan njuta hela året 
om, även på vintern. 

Var det svårt att välja plats på tomten?
När vi valde plats för vårt spa ville vi hitta en insynsskyddad 
vrå som hängde ihop med övriga trädgården men ändå 
avgränsad på ett mysigt sätt. I det ena hörnet av trädgården 
fanns barnens gamla slitna studsmatta som vi behövde 
göra oss av med. Vi rensade lite buskar och träd för att få 
sol nästan hela dagen, byggde ett staket mot grannarna 
och la en trätrall runtom. Med ett par solstolar och stäm-
ningsskapande belysning var vår nya plats klar. 

Hur ofta badar ni, och vem i familjen badar mest?
Vi badar minst en gång i veckan och mamma i familjen 
minst två. Det är mitt bästa ställe att få ny energi och få en 
liten stund för mig själv. Förutom de vuxna i familjen an-
vänds spabadet flitigt av tonåringarna som gärna bjuder in 
vänner för att umgås. Under vintertid används badet ännu 
mer då man uppskattar värmen som bäst. Att krypa ner i 
det varma vattnet en fredag i november efter en intensiv 
arbetsvecka skapar livskvalitet och ger ny energi.

Är livet med spabad som ni hade tänkt er?
Det blev inte den samlingsplats för hela familjen som vi 
först trott, på grund av allas olika tider, behov och aktivite-
ter. 

Jubileumsvinnare

NorthStar Pure XL
Ø 213 cm x 102 mm
Antal personer: 6 st  

Pris: 49 990:- 
Frakt tillkommer



FOLKPOOL 2020-HÖST |  9

TÄVLINGSpatillbehör

TÄVLING - Bästa sommarminne

För att tävla: Publicera en bild på facebook
eller instagram med ditt bästa sommarminne.
Skriv en motivering varför du ska vinna. 

Tagga din bild med #folkpoolsommarminne.
Glöm inte att din profil måste vara öppen för att vi skall kunna se ditt bidrag. 
Sista tävlingsdag är 30 september 2020.

5 vinnare presenteras i sociala medier under vecka 41.

Eldkorg Cube, svart (värde: 3 999:-)
Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

Okrossbart glas i premiumklass. Snygga glas i 
polykarbonatplast. Finns i flera olika utföranden. 

Priser från: 69:-

Sidobord till ditt spabad för att hålla sånt som du vill ha tillgängligt 

när du badar som dricka och glas. Brickbordet passar bäst på runda 

spabad där avlastningsyta saknas.

Kampanjpris: 235:- (Ord. pris: 295:-) 

Gäller t o m 18/10 2020.

Tävling!
Var med och tävla om 

vår eldkorg CUBE

Hairwrap och bathwrap i mjuk microfiber. Lätta 
att använda och sitter säkert på plats tack vare den 
praktiska knapplåsningen. Hairwrapen är perfekt att 
svepa in håret med innan du kliver ner i spabadet 
om du inte vill att hår och huvud ska bli vått och 
kallt. Extra bra en kall vinterdag.

Hairwrap kampanjpris: 69:- (Ord. pris: 79:-)
Bathwrap kampanjpris: 159:- (Ord. pris: 179:-)

Gäller t o m 18/10 2020.

Flytande dryckeshållare. Finns i flera olika färger.

Pris: 349:-
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Fördelarna med pooltak
Vintertäckning och förlängning av poolsäsongen får du genom att 
investera i ett pooltak. Du kan starta badsäsongen tidigare och bada 
längre på hösten. Fler fördelar är att poolen skyddas från löv och annat 
skräp. Se bara till att det inte ligger snö på taket under vintern. 
Läs mer om vinterstängning av poolen på folkpool.se

Kampanjpris från: 56 990:-  (Ord. pris från: 67 990:-)  Gäller t o m 29/11

Pooltak består av skjutbara sektioner som löper i skenor. Att ha ett tak 
över poolen är mycket energisparande, dels genom att solvärmen 
släpps igenom det transparenta taket och tillför värme och dessutom 
isolerar det även mot värmeförluster under kalla nätter tack vare luft- 
spalten mellan tak och vattenyta. Den genomtänkta konstruktionen gör 
pooltaket lätt att montera både på nya och befintliga pooler. Folkpool 
har pooltak av högsta kvalité i flera utföranden. I din närmaste butik får 
du hjälp att hitta det tak som passar din pool.
 

• Förlänger poolsäsongen

• Energibesparande

• Säkert

• Håller poolen ren

• Kan fungera som vintertäckning 
 om den hålls fri från snö

Victory

Champion

Galant Platinum

Black Edition

RIB-Cover 20% rabatt t o m 29/11
Ett säkerhetsöverdrag i ett kraftigt utförande. Rejäla aluminiumrör vilar på pool- 
sargen och håller upp duken vilket gör att det blir en luftspalt mellan duk och vattenyta. 
RIB-Cover är säker och lätt att använda. Duken dras ut med en draglina, spänns upp 
och låses med spännare. Vid öppning vevas överdraget upp med en praktisk vevarm 
och rullas ihop i änden. Välj mellan silvergrå eller navyblå duk.

Poolrobot
Med en automatisk poolstädare får du mer tid över att bada. En poolrobot arbetar med in- 

byggda motorer och samlar upp allt skräp i en filterbehållare. Efter städningen tömmer du och 

spolar enkelt rent filtret. En poolrobot gör också att du sparar vatten och kemi kalier eftersom 

reningsverket inte behöver backspolas lika ofta. Folkpool erbjuder flera  modeller i olika pris- 

lägen och funktioner från stora tillverkare. Läs mer om våra olika robotar i poolkatalogen eller 

på vår hemsida.

Kampanjpris från: 3 790:-  (Ord. pris från: 4 890:-)  Gäller t o m 29/11 

HÖSTKAMPANJPooltillbehör
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*För kampanjvillkor och butikernas öppettider se folkpool.se

• Alla kunder som beställer komplett pool* eller spabad denna vecka får välja mellan: 

 1. Solfångardusch Exklusiv Solstråle grå 30 liter Värde 5 990:-

 2.  Mätstation ICO för både pool och spabad         Värde 4 695:-

 3. Eldkorg CUBE svart inkl träskiva bambu        Värde 4 698:-

• Tag 3 betala för 2 på vattenkemi. Vi bjuder på den billigaste. 

• Vi erbjuder flera av våra mest omtyckta spabadsmodeller till bra priser. 
Till exempel de populära modellerna Dream II och J-245. 

Dream II, kampanjpris: 99 990:- (Ord. pris: 121 700:-) 

Jacuzzi 245, kampanjpris: 99 990:- (Ord. pris: 116 700:-)

Utöver våra kampanjer har vi extra erbjudanden endast denna vecka.

Tag 3 betala 
för 2 på 

vattenkemi

Välkommen till pool- & spavecka 7-13 september*

Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun, Karlstad, Örebro, Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Visby, Lidköping, Uddevalla, 

Göteborg, Kungsbacka, Borås, Jönköping, Växjö, Kalmar, Halmstad, Helsingborg, Kristianstad och Skurup. 

Stor-Stockholm

Järfälla/Barkarby, Upplands Väsby, Täby, Kungens Kurva, Järna och Nacka/Värmdö
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KONSTSIMPoolkonst

Konstsim 
En sport värd att veta mer om
Föreställ dig att springa ett lopp på 200 meter utan att andas, det är jämförbart 
med vad konstsimmare utsätts för hela tiden. Vi besökte Järfälla konstsim en 
kvällsträning mitt i veckan för att få höra mer om den spännande sporten och 
få chans att prata med några av utövarna.

Konstsim är en synkroniserad och artistisk form av simning som kan utföras solo, 
i par och lag. Då formationerna till större delen utförs under vatten krävs styrka, 
smidighet och uthållighet. Idag finns det ca 10 klubbar i Sverige som går att hitta 
på Svensk simidrotts hemsida. 

Tina, Olivia och Tea har hållit på med konstsim i 5-6 år. De blev introducerade 
i sporten av lite olika anledningar. Tea gick på vanlig simning men blev rekom-
menderad att prova konstsim, Olivia fick också tips att prova på. Tina höll på med 
både gymnastik och simning, då blev konstsim en bra kombination av de två 
världarna. Det bästa med sporten är alla tre överens om, kompisarna och gemen-
skapen. 
- Konstsim är en kombination av flera sporter, det är inte bara en sak man tränar 
på utan många. Och när man tränar på land då behöver man både flexibilitet, 
styrka och kondition. Det är kul att variera träningen på det sättet. Man skaffar en 
massa vänner som blir som en familj, förklarar tjejerna.

Är det svårt?
- Jag är kanske lite partisk men det är en av de jobbigare sporterna, säger Sandra 
Allerrud assisterande huvudtränare. Det kräver både styrka i ben och mage för att 
kunna hålla linjer och takt. Man är upp och ner och använder armarna för att hålla 
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KONSTSIMPoolkonst

sig uppe medans man gör benrörelser. Det är väldigt krävande samtidigt som du ska hålla andan 10-30 sekunder åt gången.  

Hur har ni påverkats av pandemin under våren?
Tävlingssäsongen har påverkats en hel del. Under våren skulle det ha genomförts tävlingar som blev inställda. Det är tråkigt 
men vi har lyckats utföra våra träningar genom att vara kreativa och hittat på nya sätt att göra övningar. Det är viktigt med 
variation så att motivationen upprätthålls trots rådande situation.  

Angelica Jonasson är lagledare och huvudtränare. 
Hur går det till på tävling?
- Domarna använder ett poängsystem från 0.0-10.0 och det bedöms lite olika beroende på vad som simmas. Om det är tek-
niska program så bedöms element och då finns obligatoriska figurer som måste ingå. I de fria programmen bedöms artisteri, 
svårighetsgrad och utförande. Vi tränare och aktiva vill att baddräkterna ska passa det temat man har på musik och program. 
Är det en väldigt glad musik har vi mer sprudlande färger på våra baddräkter och är det en dyster musik blir det mer dova 
toner. På tävling har vi vattenfast smink och gelatin i håret för att allt ska hållas på plats. 

Om man vill börja med konstsim, hur gör man?
Först av allt så behöver man vara simkunnig för att genomföra konstsim. Sedan ha ett stort intresse för att vara under vattnet, 
vara musikalisk och gilla att utrycka sig i rörelser till musik. För att vara en god konstsimmare behöver man ha god flexibilitet, 
vara rörlig och smidig med bra kroppskontroll och därigenom en väldig styrka. Det är främst det, och vara en bra lagkamrat. 
Konstsim är världens, utan tvekan, häftigaste sport och det krävs individer med riktig kämparglöd för att bli duktig. En sport 
som borde vara mer marknadsförd så att fler kan få prova på! Jag kan inte tänka mig ett liv utan konstsim.

Tina, Olivia & TeaAngelica Jonasson Sandra Allerrud
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Folkpool AB är sedan

mars 2019 nationell partner

till Svensk simidrott.

I vår-numret av Folkpools kundtidning kunde vi läsa om 
hur träningen sett ut för landslaget i simning under 2020. 
För landslaget förde pandemin bland annat med sig in-
ställda tävlingar och resor men även ett nytt sätt att träna 
och motivera sig. 

Här berättar Simon, Sarah, Björn och Sara hur deras nya trä-
ningsvardag sett ut och vad som är det bästa med sporten 
de alla (nu) älskar. 

Vi frågar Simon Sjödin som vart aktiv i landslaget i 15 år 
om vad som är det bästa med simning och hur han ser på 
framtiden:
- För min del handlar simningen mycket om att släppa 
allt, när jag hoppar ner så blir jag som ett med vattnet. Alla 
bekymmer släpper och jag fokuserar på att bara väga 3 kg 
i vattnet. Planen för 2020 var att göra mitt tredje OS för 
att sedan avsluta och gå vidare i karriären. Nu får jag sätta 
siktet på OS 2021, om min kropp klarar ett år till, jag har ju 
passerat snittåldern skrattar Simon. 
Jag har haft en grymt rolig karriär och det vore roligt att 
knyta ihop säcken på ett bra sätt. Jag kommer garanterat 
fortsätta simma efter jag lagt av för det är helt klart den bäs-
ta motionsträningen och här måste jag vara ärlig, jag tycker 
om att se bra ut naken. 

Sarah Sjöström har simmat sedan hon var 10 år gammal 
och halkade in på simningen av en slump egentligen. Till 
en början hatade jag simningen skrattar Sarah men mina 
föräldrar var tuffa och sa att antingen fick jag fortsätta med 

detta eller börja med en annan sport. Jag orkade inte börja 
med något nytt och med tiden lärde jag mig uppskatta och 
tycka om simningen. 
- För mig är det bästa med simningen att det är så mätbart, 
det är lätt att se när man blir bättre. Jag kan tävla med mig 
själv, får jag en bättre tid så vet jag att jag blivit bättre berät-
tar Sarah. 
- Just nu är drömmen att få tävla i International Swimming 
Leagues som är en ny typ av simtävling. Den går att jämföra 
med Champions League i fotboll. Då tävlar jag för en inter-
nationell simklubb tillsammans med mina konkurrenter. 
Sarahs bästa sim-minne är bland annat OS guldet i Rio. 
- Framförallt känslan i kroppen innan tävlingen när vi spela-
de Yatzy och stämningen var på topp. Eller SM i Borås när 
jag fick slå världsrekord i Sverige. Mamma kunde komma 
fram och krama mig vid stegen, det var häftigt! 

Sara Junevik som vart simmare i 10 år kände nästan en 
liten lättnad när OS 2020 ställdes in, jag var inte riktigt i fas 
där jag ville vara utan nu kan jag träna mer inför nästa OS. 
-Jag tycker att det roligaste med simning är viktlösheten 
och jag har alltid tyckt mycket om att bada och vara i vat-
ten, berättar Sara.

Björn Seliger har simmat så länge han kan minnas.
- Det är så avslappnande. Efter en lång dag i skolan är det 
så skönt att komma bort från skärmar och sådant och bara 
låta huvudet vila. Tyngdlös och skön känsla. 
Björn tänker positivt på framtiden.
- Jag är i en ålder att utvecklas och nu har jag möjlighet att 
träna och prestera än bättre om ett år, nu har jag något att 
längta efter. 

Sara Junevik Björn Seeliger Simon Sjödin

Ny träningsvardag
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AKTUELLTSpabad

Inom spabadsvärlden har Coronapandemin bland annat 
fört med sig ett ökat tryck och efterfrågan på spabad. 
Detta samtidigt som produktion och fabriker har behövt 
stänga ner och sänka tempot med färre anställda på plats 
samtidigt. 

Att USA tagit till åtgärder som att stänga ner resande och 
vistelser bland allmänheten märks bland annat i industrier 
som just spabad men även hemmagym, båtar, cyklar och 
husbilar.

För att försöka få en bild över läget vi befinner oss i idag 
har vi pratat med James McClure på Vita Spa och 
Maurizzio Vozza på Nordic Hot Tubs, två av fyra ameri-
kanska spabadsleverantörer som Folkpool har glädjen att 
samarbeta med. 

Hur har pandemin påverkat er och ert företag?
- Vi liksom många andra tillverkare var tvungna att stänga 
ner våra anläggningar och för vår administrativa personal 
påbörja en ny kultur av att arbeta hemifrån. Vi lyckades 
behålla all vår personal under nedstängningen och höll 
kommunikation via telefon för att förbereda oss för det nya 
”normala” berättar Maurizio. 

Hur ser det ut i produktionen idag?  
Maurizio berättar att det är lika som tidigare men ändå 
annorlunda. Vi har fått konfigurera om fabriken, detta ge-
nom att flytta vissa tillverkningsprocesser till andra delar av 
fabriken för att skapa avstånd. 

2020 - ett annorlunda år
Jämfört med ett vanligt år, vad är den största skillnaden?
- Den största skillnaden jämfört med ett vanligt år är den 
stora ökningen i efterfrågan. Det har varit dagar där vi fått 
fler beställningar än vi normalt skulle få under en månad. 
Detta samtidigt som vi har utmaningar med att få allt 
material från våra underleverantörer, berättar James.

Vilka restriktioner och förhållningsregler har ni fått från 
staten? 
James berättar att i Phoenix där deras produktion ligger, bär 
nu alla produktionsanställda masker, visir och handskar och 
måste upprätthålla sociala avståndstagande riktlinjer. Inga 
externa kunder eller leverantörer är tillåtna i fabriken.  

Som i många andra branscher har vi nu en längre leve-
ranstid på våra produkter, hur arbetar ni med den? 
- På Nordic Hot Tubs har vi anställt fler medarbetare och 
startat ett andra skift, något vi aldrig har gjort i företagets 
25-åriga historia berättar Maurizio. 

Finns det något ni lärt er under denna speciella tid vi 
befinner oss i? 
- Att ha tro på de människor man omger sig med och inse 
att man är starkare som ett lag kontra en ensam individ 
säger Maurizio.
- Vi har lärt oss och fått respekten för att det alltid kan upp-
stå sådant vi inte kan påverka. Dessutom är kommunika-
tionen otroligt viktig för att på ett ärligt och respektfullt sätt 
hålla alla informerade säger James. 
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POOLKAMPANJPooldrömmar

Pool
Classic 4x8 m
från 124 890:-

Ord. pris 149 865:-

Läs mer på www.folkpool.se



FOLKPOOL 2020-HÖST |  17

Poolbyggaren
En egen pool är en dröm för många. Vare sig om du bara vill klicka runt och drömma eller 

faktiskt starta ditt poolprojekt har du, i vår poolbyggare, chansen att bygga din pool visuellt.

Lågsäsong
När hösten nu är i antågande brukar pooltankarna läggas på hyllan för att sedan plockas upp när vårsolen tittar fram, då blir 
det helt plötsligt bråttom att hitta drömpoolen och få tag i en montör. Pool är en säsongsprodukt och under sommarhalvå-
ret är det högtryck på såväl beställningar som byggnationer av pooler. Därför kan ni spara tid och slippa uppbokade pool-
montörer om bygget sker under den så kallade lågsäsongen. 

Under sommaren som varit har ni kanske haft tid att fundera vilken pool som skulle passa just er, markpool, ovan jord, bygga 
själv, storlek, placering och prisnivå. Kontakta våra kunniga återförsäljare för att diskutera er pooldröm.  Om ni redan har tagit 
ett beslut att investera i pool och har hittat just den pool som passar er är fördelarna många att börja bygga poolen redan nu 
i höst.

Fördel trädgård
Det bästa med att bygga pool under hösten är att trädgården hinner återställa sig tills det är dags att börja bada och umgås 
utomhus igen. Ofta har man även en tanke runt poolen, trädäck eller kanske stenläggning och plantering av växter och 
blommor. Tänk att få ägna vårens dagar åt det för att sedan avsluta med ett skönt dopp i den redan färdigställda poolen.

Varm höst
På hösten är det oftast varmare och torrare i marken än på våren vilket gör att grävarbetet är betydligt mycket lättare. I vissa 
delar av Sverige kan man gräva långt in på vintern.

Många vill hemestra med pool
2020 är på grund av pandemin ett annorlunda år för oss alla. För poolbranschen har det inneburit en oväntat stor efterfrågan 
på pooler när vi svenskar skulle semestra hemma. Detta har gjort att våra poolmontörer har haft extra mycket att göra vilket 
har påverkat väntetiden för att få poolen byggd. Vi upplever att det stora intresset för att bygga pool håller i sig. Så därför 
uppmanar vi er som vill ha en pool sommaren 2021 att redan nu kontakta er återförsäljare. 

Fördelarna med att bygga 
pool på hösten är många
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Svenska Livräddningssällskapet arbetar 
med att sprida kunskap om vatten-
säkerhet och vi arbetar på olika sätt 
för att nå så många som möjligt. Och 
idag är det många som har en pool 
eller ett spabad i trädgården, därför 
samarbetar vi med Folkpool.

Många av er som har pool eller spa-
bad hemma har också barn. Därför 
vill vi tipsa er om vår nya digitala 
utbildningssida med Barnens Livrädd-
ningsskola. Ni kanske har sett häftet 
med Barnens Livräddningsskola när ni 
besökt en av Folkpools butiker 
eller barnen kanske har fått det i  
skolan. Nu kan ni möta Boja, Livia och 
Sam även digitalt och tillsammans 
med barnen lära er mer om bad-,  
båt-, is-, och vädervett. 
https://svenskalivraddningssallskapet.
se/barnens-livraddningsskola

När ni har lärt er mer om badvett 
tillsammans med Bojan, Livia och 
Sam kommer både ni och barnen att 
känna er tryggare vid poolen. Barnen 
kommer också galant att klara av ”Jag 
kan bada säkert” testet som ni hittar på 
Folkpools hemsida och kan hämta en 
fin pin i närmaste Folkpoolbutik med 
Livia som ett bevis på sin kunskap. 

Alla kan rädda liv.
Alla kan bli duktiga livräddare. Du 
behöver inte vara stor och stark eller 
ens vuxen för att kunna hjälpa en 
människa i nöd. Alla kan rädda liv, på 
sitt eget sätt.

Om alla, både barn och vuxna lär sig 
hur man kan undvika olyckor och hur 
man kan hjälpa en människa i nöd, 
kan vi tillsammans rädda många liv.
Det viktigaste är ju att man gör något 
och inte bara står där och tittar.

När du vet hur man kan hjälpa en vän, 
känner du dig också lite säkrare själv. 
Och säkerhet är viktigt. Då kan du 
tryggt ha kul i vattnet, i båten, på isen 
och alla andra platser där det är roligt 
att vara.

Vill du lära dig mer om vattensäkerhet 
besök gärna vår hemsida 
www.svenskalivraddningssallskapet.se

Josefin Häggström
Svenska Livräddningssällskapet

Lär er rädda liv med Barnens Livräddningsskola

Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

Eterisk olja för ditt spabad och dig

För välbehag och återfuktar huden. Häll 2-3 korkar i 
spabadet för att få en aromatisk doft och en välbehaglig 
badstund, oljan återfuktar dessutom din hud. Anpassad för 
spabad, påverkar inte utrustning eller vattnets kvalitet.

Kampanjpris: 119:- (Ord. pris: 149:-) 
Gäller t o m 18/10 2020.

Flytande poolbar 

Flytande bar med LED-belysning för spabad eller pool.
Plats för 6 stycken glas och en flaska. Färgsätt trådlöst
med rogivande ljus efter din sinnesstämning. 16 olika färger, 
4 färgskiftningar. Laddas inomhus. Lyser upp till 15 timmar 
på en laddning.

Kampanjpris: 999:- (Ord. pris: 1 299:-) 
Gäller t o m 18/10 2020.
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Folkpool INFORMATION/PÅ GÅNG

Du följer väl oss på sociala 
medier? Dela gärna med dig 
av dina bilder på #folkpool

Ett stort tack till alla er som hjälpt till att bidra till att 
fler människor fått tillgång till rent och varmt vatten! 
Tillsammans med Folkpool och våra andra samarbetspartners har vi under våren 
nått mer än 9 000 familjer i Kenya, Uganda, Tanzania och Mali med Solvatten. Alltså 
över 50 000 barn och vuxna som tidigare levt med ytterst begränsad tillgång till rent 
vatten och hållbara energikällor för att värma eller koka det rent. Med dessa inräknat 
har vi nu nått 400 000 människor i världen sedan start. Det är vi oerhört glada för!

Vikten av rent dricksvatten har många sedan länge haft förståelse för, men den här 
våren har också understrukit betydelsen av varmvatten för hygien. Tillsammans med 
er, och organisationer som PLAN International, UNHCR, International Aid Service 
och Barnfonden är Solvatten med och förbättrar livet och vardagen för några av de 
människor som behöver hjälpen som mest. 

Under 2020 kommer Folkpool att bidra med 200 kr per såld pool, pooltak eller spa-
bad. Alla ni som köper någon av dessa produkter är med och bidrar till insamlingen 
av fler Solvattenbehållare.

Du kan även hjälpa till genom att swisha en valfri summa till Folkpools Solvattenkon-
to, så går pengarna oavkortat till insamlingen av fler Solvattenbehållare. Ge en familj 
rent varmt vatten i åratal framöver med Solvatten. I våra butiker hittar du fina gåvo-
kort där du själv kan välja vilken summa du skickar, oavsett vad du bidrar med 
så kommer pengarna göra stor nytta!

Osäker inför
stängningen
av poolen? 
Sök på ”vinterstängning” 

på folkpool.se eller 
kontakta våra återförsäljare

så hjälper de dig.

Du hittar våra butiker
från Piteå i norr ända

ner till Skurup i söder.

www.folkpool.se/
aterforsaljare

123 542 29 28
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Folkpool AB, 153 30 Järna.
www.folkpool.se

• Alla kunder som beställer komplett pool* eller spabad denna helg 
får välja mellan: 

 1. Solfångardusch Exklusiv Solstråle grå 30 liter Värde 5 990:-

 2.  Mätstation ICO för både pool och spabad         Värde 4 695:-

 3. Eldkorg CUBE svart inkl träskiva bambu        Värde 4 698:-

• Tag 3 betala för 2 på vattenkemi. Vi bjuder på den billigaste. 

• Vi erbjuder flera av våra mest omtyckta spabadsmodeller till bra priser. 
Till exempel de populära modellerna Encore och Delite. 

       *För kampanjvillkor se folkpool.se

Encore SE - 2019 års modell
213 x 213 x 89 cm
Antal personer: 6 st 
Ord. pris: 85 200:-

69 990:-
Gäller så långt lagret 
räcker. Lagerrensning
av 2019 års modell. NorthStar Delite 

Ø 200 cm
Antal personer: 5 st 

44 990:-
Alltid prispressad

Inbjudan till 
pool- & spahelg!

Pool
Classic 3,5x6,5 m

från 108 890:-
Ord. pris 130 665:-

Läs mer www.folkpool.se

Utöver våra kampanjer har vi extra 
erbjudanden endast denna helg.

Det är ett stort beslut, och en stor investering, att skaffa pool eller spabad.  
Därför ska man vara mycket noggrann med vilken leverantör man väljer. 

Med över 50 års erfarenhet, fler än 21 000 sålda pooler och 17 000 spabad  
och ett rikstäckande nät av kunniga återförsäljare, kan vi med fog  

säga att vi tål att jämföras.  

Varmt välkommen till Folkpool och njut sen!

Vi är Sveriges största  
leverantör av pool och spabad

Folkpool AB, 153 30 Järna.
e-post: info@folkpool.se   www.folkpool.se

Piteå, 0911-150 60 

Skellefteå, 070-693 39 49 

Umeå, 070-641 17 13 

Sundsvall, 060-56 70 04 

Gävle, 026-10 26 00 

Falun, 023-79 08 50 

Karlstad, 054-53 22 78 

Örebro, 019-29 14 85 

Västerås, 021-550 30 

Uppsala, 018-39 82 50 

Eskilstuna, 016-14 20 22 

Norrköping, 011-10 19 05 

Visby, 0498-21 67 53 

Lidköping, 0510-590 440 

Uddevalla, 0522-170 00 

Göteborg, 031-87 50 00

Kungsbacka 0300-222 28

Borås, 033-22 80 90 

Jönköping, 036-34 92 45 

Växjö, 0470-76 50 00 

Kalmar, 0480-36 43 00 

Halmstad, 035-22 74 74 

Helsingborg, 042-328 328 

Kristianstad, 044-590 40 01 

Skurup, 0411-471 10 

Stor-Stockholm 

Järfälla/Barkarby, 08-581 718 00 

Upplands Väsby, 08-590 365 21 

Täby, 08-630 06 20 

Kungens Kurva, 08-530 600 84 

Järna, 08-551 715 33 

Nacka/Värmdö, 08-121 509 09

Folkpools återförsäljare

Vi reserverar oss för slutförsäljning och tryckfel.


